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EDITAL DE SELEÇÃO – INSTITUTO HERMES PARDINI 2022 
 

 

 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Instituto Hermes Pardini, conforme dispõe em legislação vigente, comunica que estão abertas as inscrições 

para o processo seletivo para os candidatos ao preenchimento de vagas para o Programa de Aperfeiçoamento 

Médico (A1) em Ultrassonografia  para início no ano letivo de 2022.  

O Programa de Aperfeiçoamento Médico  em Ultrassonografia está credenciado ao Colégio Brasileiro de 

Radiologia pela Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência (CEAR-CBR). 

 

2. DAS VAGAS 

Serão ofertadas 2 vagas em Ultrassonografia – Nível A1. 

 
3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

Poderão se candidatar Médicos graduados por instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC – 
Ministério da Educação. 

 
4. OBJETIVOS 

Oferecer treinamento em Ultrassonografia a Médicos capacitando-os ao  exercício da ultrassonografia ao 

fim do período de treinamento, que terá duração de 02 (dois) anos. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 

 
 

Os candidatos deverão se inscrever no período de 01/12/2021 a 16/01/2022 por meio do preenchimento 

e envio de ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico https://bit.ly/3HUpSYv . Dúvidas e 

esclarecimentos poderão ser enviados ao e-mail educacaocorporativa@grupopardini.com.br 

 
6. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção será composta por três etapas conforme critérios de classificação estabelecidos a seguir: 

prova escrita, análise de currículo e entrevista técnica. 

 
6.1 REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

A primeira etapa do processo seletivo será composta por realização uma prova escrita contendo 60 

questões versando sobre conhecimentos em Medicina Geral não específica. A prova será realizada no dia 

24/01/2022 (segunda-feira) de 09h00 as 12h00 conforme horário de Brasília, na cidade de Belo 

Horizonte, em endereço a ser confirmado via e-mail. 

O candidato deverá, obrigatoriamente, chegar 15 minutos antes do início da prova, portando a cédula de 

identidade original, e caneta esferográfica de tinta preta ou azul; 

 

O candidato deverá transcrever as respostas da prova no próprio caderno de questões, que será o único 

documento válido para a correção e classificação; 

O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 30 minutos de seu início; 
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Não serão fornecidos exemplares dos cadernos de questões, mesmo após o encerramento de todo o 

processo seletivo. 

Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de resposta; O tempo 

de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas; 

Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das provas, usar de fraude 

ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a realização do processo seletivo. 

Somente passarão para a segunda etapa da seleção (entrevista e análise de currículo) os candidatos 

que obtiverem o mínimo de 50% de aprovação na prova escrita. 

 
6.2 Análise de Currículo e Entrevista Técnica 

Serão agendados entre os dias 01/02 a 04/02/2021, entrevista técnica e análise de currículo com os 

aprovados na primeira etapa do processo seletivo. 

Em caso de empate, serão considerados como critérios de classificação (nesta ordem): maior nota na prova 

escrita e maior idade. 

 
6.3 Da Divulgação dos Resultados Finais 
 
O resultado do processo seletivo será divulgado a partir das 14h00, conforme horário de Brasília, do dia 
08/02/2022 no endereço de e-mail do candidato informado no ato da inscrição. 

 
7. DA CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

O candidato aprovado terá até o dia 11/02/2022 para apresentar documentação obrigatória de cadastro 

para Participação no Programa conforme descrito a seguir. 

Os documentos deverão ser enviados por e-mail em formato PDF para o endereço eletrônico: 

educacaocorporativa@grupopardini.com.br  
 

Documentação Pessoal: 

 Currículo Atualizado 

 Copia CRM 

 Copia RG/CPF 

 Cópia do PIS/PASEP 

 Cópia comprovante de endereço (últimos 2 meses) 

 Cópia do diploma (frente e verso) 

 Cópia do cartão de vacina atualizado 

Documentação de Pessoa Jurídica 

 Cópia Eletrônica do Alvará/ Licença de Operação Expedido pela prefeitura 

 Cópia da Última Alteração consolidada do Contrato Social; 

 Cartão CNPJ 

 Comprovante de Inscrição Estadual 

 Comprovante de Inscrição Municipal 

 Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (quando aplicável) 

 Comprovante de Dados Bancários 

 Certidão Negativa das receitas Federal, Estadual e Municipal 

 Certificado de Optante pelo Simples Nacional. 
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Ao médico de não possuir Pessoa Jurídica constituída no ato da divulgação dos resultados, será dado prazo de 30 a 60 dias 

para apresentação da documentação solicitada. 

 
8. INÍCIO DO PROGRAMA 

 
O Programa de Aperfeiçoamento Médico em Ultrassonografia terá a duração de 24 meses, com 
início em 01/03/2022. 
 

9. CALENDÁRIO 
 

Incrições 01/12/2021 a 16/01/2022 

Prova escrita 24/01/2021 (Segunda) de 09h00 as 12h00 

Análise de currículo Entrevista técnica 01/02 a 04/02/2022 

Resultado Final 08/02/2022, a partir das 14h00 

Confirmação da participação no Programa Até 11/02/2022 

Início no Programa 01/03/2022 

 
10. DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

As atividades do aperfeiçoando constarão de acompanhamento da realização dos exames, incluindo parte 

técnica e participação na proposição e elaboração de relatórios.  

A carga horária semanal mínima será de 32 horas, a serem cumpridas em qualquer uma das unidades de 

atendimento de imagem do Instituto Hermes Pardini e Ecoar localizadas na região metropolitana de Belo 

Horizonte, sendo divididas em: 8 horas aulas teóricas; 12 horas aulas práticas ambulatoriais; 12 horas 

plantão semanal. 

Os especializandos deverão assumir o termo de compromisso com a totalidade do programa e as regras 

de condutas da empresa.  

 

11. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DOS ESPECIALIZANDOS 

 
Os especializandos deverão cumprir rigorosamente os horários e escalas previamente estabelecidos, não 

sendo permitido faltas ou atrasos em virtude de trabalhos ou plantões extra- aperfeiçoamento. Os 

especializandos deverão assinar o termo de compromisso com a totalidade do programa e as regras de 

condutas da empresa. 

 

12. DOS PRECEPTORES 
 
 

Serão divididos em equipes segundo a especialidade: 
 

SUBESPECIALIDADE PRECEPTOR (A) 

Diagnóstico por Imagem com Atuação Exclusiva em 
Ultrassonografia Geral 

BENITO PIO VITORIO CECCATO JUNIOR 

Diagnóstico por Imagem com Atuação Exclusiva em 
Ultrassonografia Geral 

MARIA DE FATIMA SAMPAIO CECCATO 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem DIERRE ROBERTO ALVIM 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem CLAUDIO SALIBA DE AVELAR 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem IBRAHIM EDUARDO DE FARIA ELIAS 
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13. DO AMBIENTE DIDÁTICO 
 

Será disponibilizada uma sala com audio visual e computador com acesso à internet para estudos e 

reuniões, além de biblioteca com títulos de livros textos básicos propostos. Serão disponibilizadas 

assinaturas institucionais de periódicos relevantes também propostos pela coordenação. 

 
 

14. DA CERTIFICAÇÃO 
 

O Instituto Hermes Pardini  emitirá um certificado ao final do curso, constando o período do 
aperfeiçoamento, o que o habilita para realização da prova de título de especialista pelo CBR. Cabe 
ressaltar que existe uma prova anual pelo CBR de realização obrigatória, o que permite ao aluno ser 
dispensado da prova teórica, caso obtenha aprovação nessas avaliações. 

 

O Instituto Hermes Pardini  é credenciado pelo CBR e o presente programa de aperfeiçoamento se faz 
nos moldes da referida instituição. 

 
A conclusão do presente programa de aperfeiçoamento não assegura ao APERFEIÇOANDO qualquer título 
de Especialista, o qual só será obtido mediante inscrição e aprovação em Exame de Suficiência promovido 
pelo órgão competente da especialidade. 
 

 

Belo Horizonte, 22/11/2021 
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